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  كشاورزي، گروه آب

  ه، دانشيار، دانشگاه صنعتي اصفهان، دانشكده كشاورزي، گروه آبزاد بهروز مصطفي
  ، دانشگاه صنعتي اصفهان، دانشكده كشاورزي، گروه آبر، استاديارمنوچهر حيدرپو

 E-mail: se.hashemi@yahoo.com          ،٠٣١١-٣٩١٢٢٢٥: ، نمابر٠٣١١-٣٩١٣٤٣٦:يسنده اصليتلفن نو٭

  
  چكيده

هاي آبياري و  طراحي و مديريت طرح, ريزي منظور کاربرد در برنامه هبرآورد مقادير تبخير و تعرق پتانسيل ب
تبخير و تعرق شامل تبخير از سطح زمين و آب و تعرق بوسيله گياه . باشد ديريت منابع آب ضروري ميزهکشي و م

هاي بسيار زيادي براي  روش. اي برخوردار است خشک تحت آبياري از اهميت ويژه  مناطق خشک و نيمهدراست و 
. دهند مناطق نشان نميهمه راي  نتايج يكساني بها ولي اين روشبرآورد تبخير و تعرق گياه مرجع وجود دارد 

ترين روش  به منظور تعيين مناسب. رود ترين روش در هر منطقه  بكار مي مطالعات اليسيمتري به منظور تعيين مناسب
 در ۱۳۸۳-۱۳۸۴هاي  دار طي سال اي با استفاده از اليسيمتر زهكش برآورد تبخير و تعرق براي دشت اصفهان مطالعه

و پس  Kp ترين روش براي اين منطقه، روش تشت تبخير با ضريب در اين مطالعه مناسب. فتمنطقه اصفهان انجام گر
، هارگريوز ۲۴ فائو -، پنمن ۵۶ فائو - پنمن  ترك، فائو،- كريدل اصالح شده، تشعشعي -هاي بالني  از آن روش

  .گيرند يهاي بعدي قرار م ر رتبه ۱۹۹۶ كيمبرلي-پنمن   و۱۹۵۷ ماكينگ، تيلور–پريستلي  ،۱۹۸۵
  
  اليسيمتر، تبخير و تعرق، روش تبخير و تعرق :ها واژهكليد 

  
  مقدمه -١

كشور ايران نيز با دارا بودن متوسط . باشد ر قرن حاضر ميدكمبود منابع آبي يكي از مشكالت پيش روي جامعه جهاني 
 ۹۴ه مصرف آب يعني بيش از  بخش عمد.باشد جزء كشورهاي خشك و نيمه خشك دنيا مي ميليمتر ۲۵۲بارندگي در حدود 

لذا براي اينكه بتوان در آينده با . رود درصد در زمينه كشاورزي بوده و براي آبياري درختان ميوه و محصوالت زراعي به كار مي
 برآورد مقادير تبخير]. ۴ و ۳، ۲، ۱ [گرددمشكل كم آبي مبارزه نمود بايد آب مورد نياز بخش كشاورزي با راندمان باال مصرف 

هاي آبياري و زهکشي و مديريت منابع آب ضروري  طراحي و مديريت طرح, ريزي منظور کاربرد در برنامه هو تعرق پتانسيل ب
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خشک تحت   مناطق خشک و نيمهدرتبخير و تعرق شامل تبخير از سطح زمين و آب و تعرق بوسيله گياه است و . ]۵ [باشد مي
  . ]۶ و ۵ [اي برخوردار است آبياري از اهميت ويژه

هاي مورد احتياج با  هاي مختلفي براي محاسبه تبخير و تعرق گياه مرجع پيشنهاد شده است و هر كدام از نظر داده روش
در برخي از آنها الزم است آمار درجه حرارت روزانه وجود داشته باشد، حال آنكه براي تعدادي از . يكديگر متفاوت هستند

ها اساس فيزيكي دارند و تعدادي فقط از  كند و بطور خالصه تعدادي از روش سي كفايت ميها داشتن آمار ماهانه هواشنا روش
ز استفاده اترين روش برآورد تبخير و تعرق در هر منطقه   تعيين مناسب جهتترين روش دقيق. اند روي تجربه بدست آمده

  .باشد اليسيمتر مي
ق گياه مرجع يونجه و همچنين يافتن بهترين فرمول برآورد تبخير و در ترکيه براي تعيين تبخير و تعر] ۷ [١بنلي و همکاران

نتايج بدست .  به مدت سه سال صورت گرفت۱۹۹۵ -۱۹۹۷ها طي سالهاي گيري اندازه. تعرق از اليسيمتر وزني استفاده نمودند
تشت تبخير و , ماکينگ,  اصالح شده مانتيث-پنمن ,  مانتيث-شده با پنج رابطه پنمن  آمده از اليسيمتر با تبخير و تعرق محاسبه 

  .باشند هاي اليسيمتر دارا مي هاي پنمن و ماکينگ بهترين تطبيق را با داده هارگريوز نشان دادند که رابطه
ترين روش محاسبه تبخير و تعرق در منطقة اصفهان که جزء مناطق خشک و  منظور يافتن مناسب به] ۸[زادگان  رحيم

آب مصرفي گياه به مدت دو سال و به . دار و گياه مرجع چمن استفاده نمود از اليسيمتر زهکشآيد  خشک به حساب مي نيمه
پارامترهاي اقليمي نيز در ايستگاه کليماتولوژي دانشگاه صنعتي , همزمان با اين آزمايش. گيري گرديد صورت روزانه اندازه

مقايسه نتايج .  روش مختلف محاسبه گرديد۱۲با استفاده از گيري شد و تبخير و تعرق پتانسيل براي گياه مرجع  اصفهان اندازه
 –کريستيانسن ,  هيز-هاي جنسن گيري تبخير و تعرق پتانسيل گياه مرجع در اليسيمتر نشان داد که به ترتب روش حاصل از اندازه

بخير و تعرق پتانسيل گياه تري از ت هاي ديگر تخمين مناسب پنمن و ترك نسبت به روش,  کريدل اصالح شده-بليني , هارگريوز
  .دهند مرجع را ارائه مي

 براي يافتن بهترين روش تبخير و تعرق براي منطقه اصفهان با استفاده از اليسيمتر نصب ۱۳۷۳-۷۴هاي  طي سال] ۵[پناهي 
در اين . دهد شده در ايستگاه تحقيقاتي کبوترآباد نشان داد که روش تشت تبخير با ضريب کانکا بهترين تخمين را انجام مي

 و ۲۷, ۲۰, ۱۱تشت تبخير با ضريب کانکا به ترتيب داراي اختالف , پنمن مانتيث, هاي بالني کريدل اصالح شده تحقيق روش
  .باشند  درصدي با ميزان قرائت اليسيمتر مي۱۳

  .باشد ترين روش جهت برآورد تبخير و تعرق در دشت اصفهان مي هدف از اين مطالعه يافتن مناسب
  

  اد و روشمو -٢
هاي   طي سالاين آزمايش در ايستگاه تحقيقاتي محمودآباد، متعلق به سازمان پاركها و فضای سبز شهرداري اصفهان

 ۳۳ دقيقه و عرض شمالي ۳۵ درجه و ۵۱اين ايستگاه در شمال شرقي اصفهان و در طول جغرافيايي .  انجام شد ۱۳۸۴-۱۳۸۳
نزديكترين  . متر است۱۵۸۰ارتفاع آن از سطح دريا . ستاي محمود آباد قرار دارد دقيقه واقع شده و در نزديكي رو۴۷درجه و 

ايستگاه هواشناسي به منطقه مورد مطالعه ايستگاه دانشگاه صنعتي اصفهان بود كه از اطالعات هواشناسي اين ايستگاه در 
  .محاسبات استفاده گرديد

_________________________________________________________________________ 
1 Benli et al. 
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متر و در   سانتی۱۲۰ متر، عمق آنها در قسمت جلو ۱× ۵/۱رتيب طول و عرض اليسيمترها مورد استفاده در اين تحقيق به ت
اين اختالف عمق، شيبي را جهت حركت آب داخل اليسيمتر به سمت خروجي . شد متر در نظر گرفته  سانتی۱۰۰قسمت عقب 

  ).۱شكل(كند  ايجاد مي
ها به دقت  ت آنها محل اتصال ديوارهدر موقع ساخ. متري استفاده شد  ميلی۵/۲براي ساخت اليسيمترها از ورق گالوانيزه 

پس .  اينچ در نظر گرفته شد۲قطر لوله خروجي آب اليسيمترها . بندي گرديد تا از محل اتصال آنها آب به بيرون نشت نكند آب
 و گوني از انتقال اليسيمترها به مزرعه به منظور جلوگيري از زنگ زدن اليسيمترها، ديواره بيروني و دروني اليسيمترها با قير

  .بندي و پوشش داده شدند عايق
  

  
  ابعاد كلي اليسيمترهای مورد استفاده در مزرعه آزمايشي: )۱(شكل 

  
گيري ميزان  براي اندازه.  گرديدمشخص در محلي دور از درختان  متر۲۰×۲۰  ابعاده ب زمينقطعهيك براي انجام آزمايش 

ار يعني از سه اليسيمتر استفاده شد ومتوسط سه تکرار برای تجزيه و  مورد آزمايش از سه تکر مرجع چمنتبخير و تعرق گياه
شكل . از يكديگر قرار گرفتندمتر   سانتی۵۰و به فاصلهزمين اليسيمترها دقيقاً در مركز  .تحليل اطالعات مورد استفاده قرار گرفت

  .دهد داخل زمين را نشان مي موقعيت نصب سه اليسيمتر در )۲(
متر انجام   سانتی۱۲۰ محل مورد نظر با استفاده از بيل مكانيكي و به عمق  صب اليسيمترها، خاكبرداريبعد از تعيين محل ن

هاي خاك به صورت جداگانه دركنار آن ريخته شوند تا موقع  در زمان خاكبرداري محل اليسيمترها، سعي شد كه اليه. گرفت
هاي خاك داخل و خارج اليسيمترها كمتر   شود تا اختالف اليههاي هر اليه به محل خود برگردانده پر كردن اليسيمتر، خاك

  .گردد
 متر و به عمق ۵/۱×۵/۱يك حوضچة خروجي به ابعاد ) ۲( شكل گيري ميزان زهاب خروجي از اليسيمترها طبق براي اندازه

ينچ فلزی به حوضچة  چهارم ا-خروجي كف هر اليسيمتر توسط يك لوله سه.  متر در فاصله يك متري اليسيمترها ساخته شد۲
در انتهای لوله برای جلوگيری از . آوري آب خروجي هر اليسيمتر استفاده شد از اين حوضچه براي جمع. خروجي وصل گرديد

حوضچة خروجي طوري ساخته شد كه يك نفر بتواند به راحتي وارد آن شده . آب از يک شير گازی استفاده شد خارج شدن زه
  .گيري نمايد ندازهآب هر اليسيمتر را ا و زه
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  نماي كلي از محل قرارگيري اليسيمترها: )۲(شكل 

  
هاي جانبي اليسيمتر براي  ديواره. سازي محل نصب، اليسيمترها با دقت در محل مورد نظر قرار گرفتند بعد از آماده

سطح بااليي . رفته شدندمتر باالتر از سطح زمين در نظر گ  سانتی۱۵جلوگيري از ورود آبهاي سطحي به داخل اليسيمتر 
  .اليسيمترها نيز با استفاده از تراز به صورت افقي در آمدند

در محل لوله خروجي داخل اليسيمتر، براي جلوگيري از وارد شدن ذرات خاك به داخل لوله از يك صفحه مشبك 
اين اليه شن عالوه بر . ده ريخته شدشبندي  دانههاي   شنمتر  سانتی۲۰اي به ضخامت  اليهدر كف هر اليسيمتر . استفاده گرديد

ها در  كند باعث جمع شدن زهاب كند و از شسته شدن خاك داخل اليسيمتر جلوگيري مي اين كه به صورت يك فيلتر عمل مي
  . گردد تا در موقع بازكردن شير خروجي آب به سرعت از اليسيمتر تخليه گردد كف اليسيمتر مي

اليسيمتر، براي برقراري ارتباط اين اليه با اتمسفر، از يك لوله فلزي به قطر نيم اينچ پس ازريخته شدن فيلتر شني در كف 
اين لوله به عنوان ورودي . ها قرار داشت و طرف ديگر آن با هواي آزاد در تماس بود استفاده گرديد كه انتهای آن داخل شن

در صورتي كه . از خروجي كف اليسيمتر تخليه گرددها به راحتي  كند تا آب جمع شده در كف اليسيمترهوا ايفاي نقش مي
  . شود اين لوله گرفته شود خروج آب از اليسيمتر با مشكل مواجه مي

در . هاي خاك به همان ترتيب كه از زمين خارج شده بودند در داخل اليسيمترها ريخته شدند براي پركردن اليسيمترها اليه
اين . شد شد و اليه بعدي روي آن ريخته مي متر روي آن كوبيده مي  سانتی۲۰خامت اي به ض هنگام پر كردن بعد از ريختن اليه

  .گرفت فرآيند به دليل نزديك نمودن خصوصيات فيزيكي خاك داخل اليسيمترها با خاك مزرعه صورت مي
ب براي بعد از پر نمودن كامل اليسيمترها، براي خارج كردن هواي محبوس شده در داخل خاك و ايجاد تراكم مناس

 و به مدت يك هفته به طور كامل در حالت گرديدشد و داخل اليسيمترها با آب پر  خروجي اليسيمترها كامالً بسته خاك،
 اليسيمترها باز شد تا آب داخل آنها به طور كامل تخليه گردد و بر روي خاك  بعد از يك هفته خروجي. گرفت اشباع قرار 

سپس اليسيمترها به مدت يك هفته به . ست زيادي پيدا كرده بودند خاك اضافه گرديدداخل اليسيمترهايي كه خاك آنها نش
  .همين حالت رها شدند تا خشك شوند و براي كشت آماده گردند

براي محاسبه . سازي زمين و نصب اليسيمترها بذر چمن در داخل اليسيمترها و زمين اطراف آن كاشته شد پس از آماده
نبايد به گياهان تنش آبي وارد گردد، به همين دليل آبياري داخل اليسيمترها بايد کمي بعد از ظرفيت پتانسيل نياز آبي گياه 

به دليل رسي بودن خاك منطقه، دور آبياري براي . زراعي صورت گيرد تا از وارد شدن تنش رطوبتي به گياه جلوگيري شود
  .گرفته شد روز در نظر ۲ترين روزهای تابستان  داخل اليسيمترها در گرم
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اي باشد كه مقداري از آب داخل اليسيمترها از خروجي كف آن خارج گردد تا  آبياري داخل اليسيمترها بايد به گونه
به همين دليل ميزان آب مصرفی در هر نوبت آبياري بيشتر از نياز . بتوان مطمئن شد كه آبياري به طور كامل انجام گرفته است

ميزان آب  .شد تا پس از هر آبياري اليسيمتر خروجي داشته باشد بت خاك در نظر گرفته ميآبي گياه و ظرفيت نگهداري رطو
آبياري داخل اليسيمترها سه بار درهفته انجام . گيري شد ورودي در زمان آبياري اليسيمترها، توسط كنتور حجمي دقيق اندازه

  .گرفت مي
  . زير استفاده گرديدير و تعرق از معادله بيالن آبي تبخبراي محاسبه ميزان

)۱(                                       reono DDRIPET −∆−−+=  
 De∆ ،)متر ميلي(سطحي آب روان Ro، )متر ميلي( آبياريI، )متر ميلي( بارندگيPn، )متر ميلي(تبخير و تعرق ETo :كه در آن

  .باشند  مي)متر ميلي(آب خروجي از اليسيمتر ميزان زهDr  تغييرات رطوبتي خاك،
گرديد و نهايتاً در محاسبات بيالن آبي  گيري مي برداري و بصورت وزني اندازه ميزان رطوبت خاك قبل از آبياري با نمونه

  .مورد استفاده قرار گرفت
ترين روش براي برآورد مقدار تبخير و  هاي اليسيمتري و نشان دادن مناسب هاي تبخير و تعرق با داده براي مقايسه روش

 معيارهاي مختلفي پيشنهاد شده است كه در اين تحقيق از سه معيار مهم شامل معيارهاي درصد خطاي متوسط، ميانگين تعرق،
  . استفاده گرديد و ضريب همبستگيجذر مربعات
 و ۲۴ فائو -و پنمن ۱۹۹۶ كيمبرلي-، پنمن ۵۶ فائو -هاي تركيبي پنمن  هاي مورد استفاده در اين مطالعه شامل روش روش

هاي   تيلور، ترك، روش-،پريستلي ۱۹۸۵، هارگريوز Kp كريدل اصالح شده، تشت تبخير با ضريب -هاي تجربي بالني  روش
  .باشند  مي۱۹۵۷ و ماكينگ۲۴ فائو -تشعشعي 

  
   و پيشنهاداتگيري  نتيجه-٣

مقايسه، در هر معيار براي با توجه به معيارهاي . شود ترين روش از هر سه معيار مشخص شده استفاده مي براي انتخاب مناسب
با قرار دادن نتايج نهايي اين معيارها در . ترين آن رتبة باالتري انتخاب شده است ترين روش رتبة پائين و براي نامناسب مناسب
 .ترين روش در نظر گرفت تري بوده است را به عنوان مناسب توان روشي را كه در همه معيارها داراي رتبة پائين ، مي)۱(جدول 

 كريدل -هاي بالني  و پس از آن روش Kp ترين روش براي اين منطقه، روش تشت تبخير با ضريب مطابق اين جدول، مناسب
پنمن  و ۱۹۵۷، ماكينگ تيلور-پريستلي  ،۱۹۸۵، هارگريوز ۲۴ فائو -، پنمن ۵۶ فائو - پنمن  ترك، فائو،-اصالح شده، تشعشعي 

  .گيرند يهاي بعدي قرار م  در رتبه۱۹۹۶ كيمبرلي-
  .نشان داده شده است) ۲(دول مقايسه اين نتايج در ج. نتايج حاصل از اين تحقيق، تقريبا با نتايج محققان قبلي مطابقت دارد

 Kp روش تشت تبخير با ضريب. ترين روش بدست آمد به عنوان مناسب Kp در تحقيق حاضر روش تشت تبخير با ضريب

. توان به عنوان روش مناسب در منطقه استفاده نمود به طور مناسب بدست آورد از آن ميرا در صورتي كه بتوان ميزان ضريب را 
 بدست آمد، اين ضريب براي منطقه خشك و نيمه خشك ايران ۷۲/۰در اين تحقيق ميزان متوسط ضريب تشت براي كل دوره 

  ].۱۰ و ۹[شود  در نظر گرفته مي۷/۰در حدود 
طبق پيشنهاد فائو اين . وان دومين روش مناسب براي منطقة مورد مطالعه بدست آمد كريدل اصالح شده به عن-روش بالني 

روش در مناطقي كه عالوه بر آمار درجه حرارت، اطالعاتي در زمينه رطوبت نسبي هوا، ساعات آفتابي و سرعت باد در روز 
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هايي از آمريكاي غربي با  در قسمتهايي است كه   كريدل اصالح شده از روش-روش بالني ]. ۱۱[دسترس باشد مناسب است 
آب و هواي مشابه اصفهان و در نقاطي كه تقريبا عرض جغرافيايي نزديك به اصفهان دارد بدست آمده است و بنابراين براي اين 

  ].۱۰ و ۹[اين روش همچنين توسط محققان ديگري براي منطقه پيشنهاد شده است ]. ۸[دهد  منطقه نيز جواب مناسب مي
شود  گيري مي  فائو براي مناطقي كه در آنها دماي هوا و ساعات آفتابي و ميزان تشعشع خورشيدي اندازه-عي روش تشعش

  ].۱۱[اين روش در اين تحقيق در رتبه سوم قرار گرفته است . مناسب است
در منطقه روش ترك در اروپاي غربي ارائه شده و براي رطوبت هوا اصالح شده است و همين موضوع باعث شده است كه 

  .است جواب مناسب ارائه دهداصفهان كه نسبتا خشك 
روش پنمن براي . اند به پارامترهاي هواشناسي زيادي احتياج دارند هاي پنمن كه در حقيقت از روش پنمن مشتق شده روش

اين . دمناطق مرطوب آب و هوايي انگلستان معرفي شده است و براي شرايط خشك و نيمه خشك اصفهان مناسب نمي باش
باشد، ولي به دليل اينكه همه اطالعات موردنياز  ها به دليل استفاده از تعداد زيادي پارامتر اقليمي در محاسبه قابل قبول مي روش

  .توانند تخمين مناسبي ارائه دهند گردند، نمي محاسبه نمي
 ۱۴هاي  هاي واقعي دوره اي مختلف و دادهه هاي ماهيانه حاصل از روش توان با استفاده از روابط خطي و تواني بين داده مي

روابط . روزه تبخير و تعرق كه از نتايج اليسيمتر بدست آمده است،برای تخمين مقدار تبخير و تعرق واقعي ماهيانه استفاده نمود
  .باشند مي) ۳(و روابط تواني به صورت معادله ) ۲(خطي به صورت معادله 

)۲(                                                                                                               baxy +=  
)۳(                                                                                                         dcxy =  

  : كه در آنها
y = متر ميلی( روزه ۱۴مقدار تبخير و تعرق واقعي در دوره(  
x =متر ميلی( روزه ۱۴هاي مختلف در دوره  اي توسط روش مقدار تبخير و تعرق محاسبه(  
ba, =ضرائب معادله خطي  
dc, =ضرائب معادله تواني  

  . دهد هاي مختلف و مقادير اليسيمتري را نشان مي هاي خطي و تواني بين روش دير ضرائب معادلهمقا) ۴(جدول 
  :گردد ي به شرح زير ارائه ميپيشنهاداتدر پايان 

هاي هشت ماهه بدست آمده است، لذا براي اطمينان از   مناسب تبخير و تعرق براي منطقه اصفهان با استفاده از داده روش-۱
گردد كه حداقل اين تحقيق طي دو يا سه سال آينده براي تأييد درستي نتايج بدست آمده ادامه  مده پيشنهاد مينتايج بدست آ

  .پيدا كند
گردد جهت تعيين دقيقتر  دار جهت محاسبه تبخير و تعرق واقعي پيشنهاد مي  بعلت خطاي احتمالي در اليسيمتر زهكش-۲
نطقه اصفهان تحقيقاتي با استفاده از اليسيمترهاي دقيق وزني در منطقه انجام ترين روش برآورد تبخير و تعرق براي م مناسب

 .گيرد
هاي مختلف اليسيمتر از   رطوبت خاک در عمقتر گردد در مطالعات بعدي اليسيمتر به منظور محاسبه دقيق  پيشنهاد مي-۳

 . استفاده گرددTDRگيري رطوبت خاک از قبيل  وسايل دقيق اندازه
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هاي مختلف  هاي طوالني مدت براي محاسبه تبخير و تعرق پتانسيل با روش ز آمار كامل هواشناسي براي دوره استفاده ا-۴
  .گردد پنمن و مقايسه نتايج حاصله با ارقام اليسيمتري حاصل از آمار چند ساله پيشنهاد مي

  هاي مختلف تخمين تبخير وتعرقبندي روشرتبه: )۱(جدول 

 

تشتك 
تبخير با 

 Kpضريب 

الني كريدل ب
 اصالح شده

تشعشعي 
 فائو

پنمن فائو 
۵۶ 

ترك 
۱۹۶۱ 

پنمن 
 ۲۴فائو 

هارگريوز 
۱۹۸۵ 

پريستلي 
 تيلور

ماكينگ 
۱۹۵۷ 

پنمن 
كيمبرلي 

۱۹۹۶ 

معيار ميانگين جذر 
 مربعات

۳  ۲ ۱ ۴ ۷ ۵ ۸ ۹ ۱۰ ۶ 

  ۸  ۸  ۷  ۶  ۵  ۴  ۶  ۳  ۲ ۱ درصد خطا
  ۹  ۷  ۸ ۳  ۶  ۴  ۲ ۵  ۲ ۱ ضريب همبستگي
  ۳  ۳  ۳  ۳  ۲  ۲  ۲  ۱  ۱  ۱ روش مشاهده اي

 ۱۰  ۹ ۸ ۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱ رتبه

  
  هاي مختلف تخمين تبخير وتعرق در تحقيق حاضر و مقايسه آن با نتايج ديگرانبندي روش رتبه:)۲(جدول 

تشتك تبخير  
با ضريب 

Kp 

بالني كريدل 
 اصالح شده

تشعشعي 
 فائو

پنمن 
۵۶فائو   

ترك 
۱۹۶۱ 

پنمن فائو 
۲۴ 

هارگريوز 
۱۹۸۵ 

پريستلي 
ورتيل  

ماكينگ 
۱۹۵۷ 

پنمن 
 كيمبرلي 

۱۹۹۶ 

  ۱۰  ۹  ۸  ۷  ۶  ۵  ۴  ۳  ۲ ۱ مطالعه حاضر
  -  ۱۰  -  -  ۴  ۵  -  -  ۳  - رحيم زادگان

  -  -  -  -  ۲  ۱  -  ۴  ۲  ۲ موسوي و كريمي
  -  -  -  -  ۳  -  -  -  ۲  ۱ پناهي

  
 هاي مختلف و روش اليسيمتريهاي خطي و تواني روابط بين روش ضرائب معادله:)۳(جدول

ه توانيهمبستگي رابط  ضرائب رابطه خطي همبستگي رابطه خطي ضرائب رابطه تواني 
2R  d  c  2R  b  a  

 روش

  فائوتشعشعي ۰۵۴۱/۱ -۹۸۹/۱۴ ۹۲/۰ ۲۳۷۵/۰ ۲۸۲۲/۱ ۹۴/۰

 بالني كريدل اصالح شده ۹۴۳۳/۰ -۰۱۵/۵ ۹۵/۰ ۴۱۸۸/۰ ۱۵۹/۱ ۹۷/۰
 Kpتشتك تبخير با ضريب  ۱۵۶۷/۱ -۷۴۷۵/۰ ۹۹/۰ ۸۸۳۸/۰ ۰۵۷۹/۱ ۹۹/۰

۵۶پنمن فائو  ۰۸۱۹/۱ -۵۶۵/۲۴ ۹۶/۰ ۱۷۲۹/۰ ۳۳۳۹/۱ ۹۸/۰  

۲۴پنمن فائو  ۰۴۰۳/۱ -۰۳۷/۱۹ ۹۱/۰ ۱۷۴/۰ ۳۳۴۱/۱ ۹۴/۰  

۱۹۹۶پنمن كيمبرلي  ۸۳۳۴/۰ ۸۱۱۱/۰ ۹/۰ ۴۹۵۷/۰ ۱۰۷۹/۱ ۶۵/۰  

۱۹۶۱ترك  ۳۳۰۵/۱ ۶۰۴۳/۴ ۹۲/۰ ۶۲۴۲/۰ ۱۵۹۴/۱ ۹۵/۰  

۱۹۸۵هارگريوز  ۶۱۹۵/۱ -۰۷۷/۱۰ ۹۳/۰ ۴۷۱۶/۰ ۲۶۴۳/۱ ۹۴/۰  

 پريستلي تيلور ۶۸۹۳/۱ ۲۰۸۶/۳ ۸/۰ ۲۷/۱ /۰۷۴۴ ۸۵/۰
۱۹۵۷ماكينگ  ۲۲۳۹/۲ -۸۴۴/۲۲ ۹۱/۰ ۲۹۶۲/۰ ۴۴۲۲/۱ ۹۲/۰  
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